ŽIVOTOPIS
Jana Nedbalová
Datum narození

30. 8. 1972

Rodné příjmení

Marsínová

Místo narození

Ostrava 1

Trvalé bydliště

530 03 Pardubice, Spojilská 1773

Kontaktní údaje

mobil: +420 737 804 942
e-mail: JanikaM@seznam.cz

Státní příslušnost,
národnost

ČR, česká

Osobní údaje

Vdaná, 2 dospělé děti

Vzdělání

Střední zdravotnická škola Ostrava,
obor zdravotní sestra

1986 - 1990

Titul Bc.

Univerzita Karlova v Praze,
3. lékařská fakulta, obor veřejné
zdravotnictví
SZK Preventivní lékařství
SZK Výživa

2006 - 2009

Titul Mgr.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická
fakulta, Učitelství pro střední školy,
obor Biologie

2011 - 2013

Fakultní nemocnice Ostrava,
zdravotní sestra na neurochirurgii

1990 - 1991

NsP Tábor, zdravotní sestra na RHB

1991 - 1993

NsP Hranice na Moravě,
instrumentářka na oper. sálu

1997 - 1998

Krajská hygienická stanice Pardubického
kraje,
Rada pro zdravotní politiku a podporu zdraví

2001 - dosud

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích,
Poradna zdravého životního stylu

2003 - 2008

Centrum celoživotního vzdělávání
Jezerka, o.p.s.
Věcný manažer projektu ESF

20012 - 2015

Pardubická nemocnice, a.s.,
Centrum pro závislé na tabáku, plicní odd.

2009 - dosud

Zaměstnání

Vedlejší zaměstnání

Další vzdělání a
kurzy

Kurz Metodika léčby závislosti na tabáku
(Institut postgraduálního vzdělávání- IPVZ)

2002

Lektorské dovednosti, Kurz vedení porad a
schůzí, Partners Czech

2003

Poradenství a časná intervence v oblasti
návykového chování, SZÚ

2006

Ochrana reprodukčního zdraví a prevence
HIV/AIDS, vzděl. zařízení Kalokagathie
Praha

2007
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Členství

Člen protidrogové komise Rady
Pardubického kraje pro koordinaci
protidrogové politiky

2005 - dosud

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

2007 - dosud

Národní síť podpory zdraví, z.s.

2012 - dosud

Liga proti rakovině

2013 - dosud

Projekty a publikační Výchova ke zdraví v pedagogické praxi –
činnost
projekt z ESF (spoluautor a věcný manažer,
lektor)
 První pomoc pro učitele středních
škol – metodická příručka
(spoluautor publikace)
 Prevence užívání alkoholu a tabáku –
metodická příručka pro učitele ZŠ
(autor)

Praxe

2012 - 2015
2015

2015

Řešitel projektu „Program léčby závislosti
na tabáku“ (dotační program protidrogové
politiky Pk v r. 2008)

2008 - 2016

Hlavní řešitel projektu z MZ ČR, PZ č.
9648 s hodnocením „výborný“ Podpora
preventivních aktivit v Pardubickém kraji“

2006 - 2007

V rámci hlavní činnosti na KHS provádím
metodickou podporou při zavádění a
realizaci preventivních programů do praxe
(výživa, prevence úrazů, prevence užívání
návykových látek, sexuální výchova,
prevence nádorů, aj.), věnuji se
přednáškové činnosti, organizuji odborné
semináře, účastním se osvětových akcí pro
veřejnost (např. Dny zdraví), jsem členem
pracovních skupin pro posuzování projektů
z MZ ČR a MŠMT, mám osobní zkušenost
s tvorbou a realizací dotačních programů.
Podrobněji z mé pracovní činnosti na
www.khspce.cz, www.vychovakezdravi.cz

2001 - dosud

Dovednosti

Řidičské oprávnění sk B,
PC-Power point, Word, Excel, statistické
programy Stata, Epi – info, DPS,
přednášková činnost

trvale

Schopnosti

Organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, takt, loajalita

Jazyky

Ruský jazyk (maturita), Anglický jazyk (při VŠ)

Zájmy

Sport rekreačně – všestranný, jízda na koni, příroda, moto-cestování

Politická příslušnost Bez politické příslušnosti
Živnostenský list

ANO (IČO 65918746) - lektorská činnost
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